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Informácia o pripravovaných projektových zámeroch pre transformáciu hornej Nitry 

 

Dôvodová správa 

Pre banícke regióny, ktoré rovnako ako horná Nitra, čelia náročnej a zodpovednej úlohe zabezpečiť 

efektívnu zmenu priemyselnej orientácie regiónu, vytvorila Európska komisia v Bruseli Platformu 

pre transformáciu uhoľných regiónov v procese premeny. Horná Nitra sa stala jedným zo štyroch 

pilotných regiónov, ktoré aktívne prezentujú svoje stratégie, riešenia, projekty a návrhy v procese 

transformácie.  

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Európskou 

komisiou hľadajú prijateľné riešenia a možnosti, ako zabezpečiť prechod hornej Nitry na iné 

odvetvia priemyslu. Trenčiansky samosprávny kraj preto oznámil zber projektových zámerov na 

všetkých úrovniach; od lokálnej až po národnú. Následne budú zámery rozdelené do tematických 

celkov. Na tento proces nadviaže identifikácia prioritných projektov a sumarizácia plánovaných 

cieľov, ktoré majú projekty dosiahnuť. Na základe výsledného súboru údajov bude vypracovaný 

Akčný plán transformácie regiónu hornej Nitry, ktorý sa stane podkladom na čerpanie financií z 

rôznych zdrojov a poslúži tiež ako kontrolný nástroj napredovania transformácie. Akčný plán bude 

predložený na rokovanie vlády, kde bude schválený ako takzvaná vládna stratégia. 

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu definoval ako základné prvky 

transformácie, ktoré je potrebné zohľadniť pri stanovovaní stratégie spracovania Akčného plánu 

transformácie regiónu Horná Nitra, sociálny, ekonomický a ekologický aspekt. Mesto Prievidza 

plánuje predložiť zatiaľ štyri projektové zámery so zameraním na uvedené oblasti, ktoré ponúkne 

ako potenciálne transformačné projekty: 

Vybudovanie infraštruktúry priemyselného parku Prievidza – Západ II. 

Zámer rieši prípravu rozvojových plôch pre potenciálnych investorov v novom priemyselnom 

parku Prievidza – Západ II. Cieľom projektu je okrem vybudovania infraštruktúry vybudovať aj 

dopravné napojenie priemyselnej zóny na obchvat mesta.  

Centrálne zásobovanie teplom pre mesto Prievidza 

Zámerom je využiť technickú pomoc zo strany Európskej komisie, ktorá bola Slovenskej republike 

ponúknutá, a za pomoci nezávislých expertov nájsť alternatívy možnosti zabezpečovania 

centrálneho zásobovania teplom pre mesto Prievidza. Ministerstvo hospodárstva SR prezentovalo 

na stretnutí pracovných skupín Platformy pre uhoľné regióny v procese premeny v Bruseli 

modernizáciu Elektrárne Nováky ako jeden možných prioritných transformačných projektov, 

pričom sa uvádzalo, že sa ako palivová základňa zvažuje biomasa a komunálny odpad. Cieľom je 

s pomocou odborníkov hľadať aj ďalšie ekonomicky a environmentálne vhodné riešenia, ktoré by 

pre Prievidzu zabezpečili dlhodobé zásobovanie teplom za čo najlepších podmienok. Ak by to bolo 

možné, o realizáciu najlepšieho riešenia by sa následne uchádzala priamo samospráva, s využitím 

financovania projektu zo zdrojov Európskej únie. 
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Podnik komunálnych služieb hornej Nitry  

Zámerom je v spolupráci so Združením miest a obcí hornej Nitry a jeho členskými mestami 

a obcami vytvoriť regionálny podnik komunálnych služieb Hornej Nitry, v ktorom by mali 

samosprávy majetkový podiel. Podnik by pre samosprávy zabezpečoval bežné komunálne služby, 

ako napríklad strojné čistenie miestnych komunikácií, opravy výtlkov, zabezpečovanie zimnej 

údržby, starostlivosť o verejné osvetlenie, čistenie uličných vpustí a podobne. Hlavne menšie 

samosprávy si v súčasnosti tieto služby  zabezpečujú cez externých dodávateľov, čo podlieha 

zvládnutiu všetkých procesov verejného obstarávania. Cieľom je priamo v regióne vytvoriť podnik, 

ktorý vytvorí nové pracovné miesta vhodné na rekvalifikáciu personálu z ťažobného priemyslu 

a umožní mestám a obciam flexibilnejšie zabezpečovať komunálne služby. 

Rozvoj sociálnych služieb  

Zámer je orientovaný na sociálny aspekt transformácie regiónu a potrebu riešenia zabezpečenia 

sociálnej starostlivosti o obyvateľov s ohľadom na to, že najväčší zamestnávateľ pôsobí v oblasti 

ťažobného priemyslu. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2016 

novopriznaných 38 chorôb z povolania v ekonomickej aktivite ťažba uhlia a lignitu, čo bol najvyšší 

počet v štatistike podľa divízií klasifikácie ekonomických činností. Cieľom projektu je s ohľadom na 

tieto štatistické informácie využiť areál bývalej materskej školy na Ul. Š. Závodníka na rozvoj 

sociálnych služieb v regióne. Vzhľadom na stav budov sa uvažuje o sanácii súčasných objektov 

a vybudovaní troch nových pavilónov, z ktorých by boli dva určené pre zariadenie pre seniorov 

a jeden pavilón pre zariadenie opatrovateľskej služby. Každý pavilón by mal tri nadzemné podlažia 

s lôžkovým výťahom. Štvrtý pavilón by bol hospodársky s priestorom pre kuchyňu, obslužné 

činnosti, administratívu a personál. 
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